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นโยบายการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของแขกผูเ้ขา้พกั 

1 บทนํา 

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ตอบสนองความมุง่มั่นในการใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุใหแ้กแ่ขกผูเ้ขา้พักขอ
งเรา ดว้ยการมปีฏสิมัพันธท์ัง้หมดของคณุกบั Hyatt (“เป้าหมาย”) 
เราใหค้วามสําคญักบัการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รารวบรวมได ้ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของการปฏบิตั ิ

ในฐานะหนึง่ในแขกผูเ้ขา้พักของเราหรอืผูท้ีเ่ราดําเนนิธรุกจิดว้ย คณุเขา้ใจและยนิยอมใหเ้รารวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
โดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของแขกผูเ้ขา้พักฉบับนี ้(“นโยบาย”นี)้   

2 การใชน้โยบายนี ้ 

นโยบาย นีม้ผีลกับขอ้มลูสว่นบคุคลของแขกผูเ้ขา้พักทกุคน รวมทัง้บคุคลอืน่ ๆ 
ทีเ่ราทําธรุกจิดว้ยหรอืผูท้ีเ่ขา้มาเยีย่มเยยีนเรา รวมทัง้การใชง้านใด ๆ 
ของขอ้มูลเหลา่นี้ไมว่า่ในรูปแบบใด ๆ ทัง้โดยทางวาจา 
ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละ/หรอืเป็นลายลักษณ์อักษร  นโยบายนีจ้ะมกีารบงัคับใช ้
เวน้เสยีแตว่า่มนีโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลสาํหรับแตล่ะประเทศ/ภมูภิาคตามประเทศทีค่ณุเป็
นพลเมอืง/พํานักอาศยั หรอืโรงแรมของ Hyatt (ตามทีร่ะบดุา้นลา่ง) อยูใ่นประเทศ/ภมูภิาคดังกลา่ว   

นโยบายนี้จะทําใหค้วามมุง่มั่นของ Hyatt 
ทีม่ตีอ่การคุม้ครองขอ้สว่นบคุคลของคณุมผีลบงัคับใชจ้รงิและไดม้กีารนํามาปฏบิตัใิชโ้ดยหน่วยงานภาย
นอกและหน่วยงานดา้นกฎหมายทีทํ่าหนา้ทีจั่ดการ ดําเนนิการ ใหส้ทิธพิเิศษ ใหใ้บอนุญาต เป็นเจา้ของ 
และ/หรอืใหบ้รกิารกับโรงแรมตา่ง ๆ ทีดํ่าเนนิงานภายใตห้รอือยใูนเครอื Hyatt®, Park Hyatt®, 
Miraval®, exhale®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Andaz®, Hyatt Centric®, The Unbound 
Collection by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara หรอื Hyatt 
Residence Club® ทัว่โลก รวมทัง้โรงแรมทีเ่ป็นอสิระในเครอื Hyatt (โดยเรยีกเดีย่ว  ๆ หรอืโดยรวมวา่ 
“โรงแรม Hyatt”)  หน่วยงานเหลา่นี้ไดแ้ก ่ Hyatt Hotels Corporation 
และหน่วยงานในสงักดัทัง้โดยตรงและโดยออ้ม รวมทัง้หน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายอืน่ ๆ 
ทีค่รอบครองสถานประกอบการของโรงแรม Hyatt ทัว่โลก 
หรอืใหบ้รกิารแกค่ณุภายใตแ้บรนดข์องโรงแรม Hyatt การอา้งองิดว้ยคําวา่ “Hyatt” “เรา” และ 
“ของเรา” ในนโยบายนี ้ ใหห้มายรวมถงึหน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายเหลา่นี ้
รวมถงึหน่วยงานทีค่ณุไดดํ้าเนนิการสํารองหอ้งพักของคณุ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  

นโยบายนีม้เีป้าหมายเพือ่กําหนดขอบเขตการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลอยา่งครอบคลมุทีส่ดุในทั่วโลก 
โดยในบางพืน้ทีอ่าจมขีอ้จํากัดเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายในแตล่ะพืน้ที ่ ตัวอย่างเชน่ 
กฎหมายในบางประเทศ/ภมูภิาคอาจจํากดัไมใ่หม้กีารจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลบางอย่าง 
หรอืจํากดัวธิกีารในการรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ในกรณีเหลา่นี้ 
เราอาจมกีารปรับแกน้โยบายและ/หรอืแนวปฏบิัตภิายในเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดทางกฎหมายใน
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

หากคณุเป็นผูร้่วมงานกับ Hyatt โปรดดนูโยบายความเป็นสว่นตวัทีบ่ังคบัใชส้าํหรับพนักงาน 
หรอืนโยบายความเป็นสว่นตัวทีม่ผีลบงัคับตอ่นายจา้ง 
นโยบายนี้ไม่ไดนํ้าไปใชก้ับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
นอกจากวา่จะไดถ้กูเก็บรวบรวมในฐานะแขกผูใ้ชบ้รกิาร 
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3 ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวม 

คําวา่ “ขอ้มูลสว่นบุคคล”ภายใตน้โยบายนีใ้หห้มายถงึขอ้มลูทีบ่ง่ชีห้รอือาจใชบ้ง่ชีต้วับคุคล 
ประเภทขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่ราใช ้ (ซึง่อาจแตกตา่งกันไปในแตล่ะพืน้ทีข่ ึน้อยูก่ับกฎหมายทีใ่ช)้ 
ประกอบไปดว้ย:  

• ชือ่ เพศ ขอ้มูลการตดิตอ่ทีบ่า้นและทีทํ่างาน ตําแหน่งทางธุรกจิ วนัทีแ่ละสถานทีเ่กดิ สญัชาต ิ
และขอ้มลูหนังสอืเดนิทางหรอืวซีา่ของคณุ  

• ขอ้มลูทางชวีภาพ ระบบจดจําเสยีง (เชน่ Alexa) ระบบจดจําใบหนา้  

• ขอ้มลูการเขา้พักของแขก รวมทัง้โรงแรมทีพั่ก วนัทีม่าถงึและออกเดนิทาง 
สนิคา้และบรกิารทีจั่ดซือ้ ขอ้เรยีกรอ้งพเิศษทีแ่จง้ ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการเลอืกรับบรกิารของคณุ 
(รวมทัง้หอ้งพักและวนัหยุดทีม่ักเลอืกพัก) หมายเลขโทรศพัทท์ีโ่ทรออก 
และโทรสารหรอืขอ้ความทางโทรศพัทท์ีไ่ดรั้บ  

• รายละเอยีดบัตรเครดติ 
รายละเอยีดวธิกีารชําระเงนิและรายละเอยีดบญัชขีองคณุและขอ้มลูประจําตวัสาํหรับโปรแกรมของ
ผูเ้ขา้ใชโ้รงแรม Hyatt บอ่ย ๆ หรอืโปรแกรมพันธมติรในการเดนิทางของคณุ  

• ขอ้มลูทีจํ่าเป็นเพือ่ดําเนนิการตามคํารอ้งขอพเิศษตา่ง ๆ (เชน่ 
เงือ่นไขดา้นสขุภาพทีต่อ้งจัดหาทีพั่กแบบพเิศษ หรอืการจัดซือ้สนิคา้และบรกิารใด ๆ) 

• ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะหรอืเนือ้หาทีค่ณุมอบเกีย่วกบัความพงึพอใจในดา้นการตลาดของคณุ 
ในการสํารวจ การชงิโชค การแขง่ขนั หรอืขอ้เสนอโปรโมชัน่ หรอืกับเว็บไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่ 
และของบคุคลภายนอก 

• ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมทีโ่รงแรม Hyatt ผา่นการใชง้านระบบโทรทศัน์วงจรปิด ระบบอนิเทอรเ์น็ต 
(รวมถงึเครอืขา่ยแบบมสีายหรอืไรส้ายทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถื
อสมารท์โฟนหรอืสถานทีท่ีค่ณุอยู)่ คยีก์ารด์และระบบรักษาความปลอดภัยอืน่ ๆ 
และระบบเทคโนโลย ี

• ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมในขณะทีค่ณุเขา้ใชแ้อพพลเิคชัน่หรอืเว็บไซต ์ Hyatt 
(เราจะอธบิายเรือ่งนีใ้นรายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่7 และ 8 ดา้นลา่งนี)้   

• รายละเอยีดการตดิตอ่และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงานของลกูคา้และคูค่า้องคก์ร 
รวมทัง้บคุคลอืน่ ๆ ทีเ่ราตดิตอ่ธรุกจิดว้ย (เชน่ ตวัแทนดา้นการทอ่งเทีย่ว 
หรอืบรษัิทรับจัดการประชมุและจัดงานตา่ง ๆ) และ 

• ในบางกรณีอาจรวมไปถงึขอ้มูลเครดติของลกูคา้ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลสว่นใหญ่ทีเ่ราใชเ้ป็นขอ้มลูทีค่ณุหรอืบคุคลทีดํ่าเนนิการในนามของคณุมอบใหแ้กเ่ราโ
ดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเราอาจจําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูทีอ่นุมานไดเ้กีย่วกับตวัคณุ 
โดยพจิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากคณุหรอืการปฏสิมัพันธก์ับคณุ 
รวมทัง้ขอ้มูลสว่นบคุคลเกีย่วกับตวัคณุทีไ่ดรั้บจากบคุคลภายนอก (เชน่ บรษัิททอ่งเทีย่ว สายการบนิ 
นายจา้ง (ในกรณีทีน่ายจา้งจองการเดนิทางใหแ้กค่ณุ) บตัรของบคุคลภายนอก 
หรอืผูใ้หบ้รกิารโปรแกรมสะสมคะแนน) 
นโยบายนี้ยังนําไปใชก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีเ่ราไดรั้บมาจากบคุคลภายนอก 
เวน้แตจ่ะไดรั้บการคุม้ครองตามนโยบายความเป็นสว่นตวัโดยบคุคลภายนอก  

อาจมบีางกรณีทีข่อ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหก้บัเราหรอืทีเ่รารวบรวม ถกูพจิารณาเป็น 
“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น” 
ภายใตก้รอบของกฎหมายควบคมุขอ้มลูในบางประเทศหรอืภูมภิาค 
กฎหมายเหลา่นี้กําหนดขอบเขตเกีย่วกบั “ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น” 



   
   

        © 2018 Hyatt Corporation 
3 

ไวเ้พือ่ครอบคลมุขอ้มลูสว่นบคุคลตา่ง ๆ ทีอ่าจทําใหส้ามารถบง่ชีเ้ชือ้ชาตหิรอืชาตกํิาเนดิ 
ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ทางศาสนณะคลา้ยกนั การเขา้เป็นสมาชกิของสหภาพ 
หรอืสมาคมวชิาชพี การรักษาสขุภาพกายหรอืสขุภาพจติ การรักษาพยาบาล ขอ้มูลทางพันธุกรรม 
ขอ้มลูทางชวีภาพ และขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศหรอืรสนยิมทางเพศของบคุคลนัน้ 
ในบางกรณีทีพ่บไดย้าก บนัทกึทางการเงนิอาจเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่นในทีท่ีค่ณุอยู ่
เราจะประมวลผล “ขอ้มูลสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น” ในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกับคณุ 
หากและเป็นไปตามขอบเขตทีก่ฎหมายบงัคบัใชอ้นุญาตไวเ้คณัุน้  

เมือ่คณุตกลงตามนโยบายนี ้
คณุไดใ้หก้ารยนิยอมโดยชดัแจง้และเป็นลายลกัษณ์อักษรตามขอบเขตทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ในบางพืน้ที่
กําหนด เพือ่การประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลทีค่ณุใหก้ับ Hyatt 
ทีถ่กูพจิารณาเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่นหรอืเป็นขอ้มลูทางการเงนิ 
นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายกําหนด 
คณุไมม่ขีอ้ผูกมัดทีจ่ะตอ้งมอบขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่นแก ่ Hyatt และหากคณุเลอืกทีจ่ะไมใ่ห ้
จะไม่จากการซือ้สนิหา้มคณุจากการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจาก Hyatt  

4 การใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั เราอาจรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลบางประการของคณุเพือ่: 

• จัดหาหรอืคดิคา่ใชจ้า่ยสาํหรับทีพั่กโรงแรมและสนิคา้หรอืบรกิาร 

• มอบบรกิารในระดับทีด่ยี ิง่ข ึน้หรอืในรูปแบบเฉพาะตัวมากขึน้สําหรับคณุ 
รวมถงึขอ้มลูและบรกิารทีม่าจากบคุคลภายนอก (เชน่ 
บรกิารเพิม่เตมิสําหรับแขกผูใ้ชบ้รกิารทีโ่รงแรม Hyatt และรสีอรท์ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ 
ในทอ้งถิน่และตัวเลอืกในการขนสง่เดนิทาง) 

• อํานวยความสะดวกในการใหบ้รกิารในนามของคณุ รวมทัง้รา้นอาหาร และธรุกรรมการขนสง่ 

• บรหิารจัดการโครงการผูท้ีเ่ดนิทางเขา้พักเป็นประจํา (เชน่ World of Hyatt®) 

• ปฏบิตัติามภาระผกูพันทีม่กีับคณุ บคุคลอืน่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการเตรยีมการเดนิทางใหก้ับคณุ 
(เชน่ ตวัแทนดา้นการทอ่งเทีย่ว ผูจั้ดแพคเกจทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่ หรอืนายจา้งของคณุ) 
และผูใ้หบ้รกิารตา่ง ๆ (เชน่ บรษัิทบตัรเครดติ สายการบนิ และโปรแกรมการรักษาลกูคา้อืน่ ๆ) 

• จัดทําการวจัิยตลาด การสํารวจความพงึพอใจของลกูคา้และการรับประกนัคณุภาพ 
การตลาดแบบตรงและการสง่เสรมิการขาย (โปรดดสูว่นที ่ 9 
ดา้นลา่งสําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ราทําการตลาดโดยตรง)  

• จัดเตรยีมความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยใหแ้กพ่นักงาน แขกผูเ้ขา้พัก 
และผูม้าเยอืนรายอืน่ ๆ  

• บรหิารจัดการระเบยีนขอ้มลูทัว่ไปในการทํางาน  

• ปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับตา่ง ๆ  

• ทดสอบและประเมนิผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหม ่และ 

• ดําเนนิการดา้นการใชเ้ครดติ (ตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของโรงแรม Hyatt Residence Club) 

Hyatt 
จะใชข้อ้มูลสว่นบคุคลของคณุและยังคงรักษาขอ้มลูเหลา่นัน้เป็นระยะเวลานานเทา่ทีม่คีวามจําเป็นเพือ่
ใหป้ฎบิตัติามวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผล 
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และเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบ 
และแนวทางในการจัดการความเสีย่ง 

5 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ในบางกรณี เราอาจจําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ 
ทัง้นีเ้ราจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด ในบางเขตอํานาจศาล 
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลอาจกําหนดใหเ้ราตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคณุกอ่นทีเ่ราจะถา่ยโอนขอ้มลู
ของคณุจากประเทศตน้ทางของคณุไปยังประเทศอืน่ ๆ เมือ่คณุยอมรับนโยบายนี ้
คณุไดอ้นุญาตใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นตัวของคณุไปยังประเทศอืน่ ๆ เทา่ทีจํ่าเป็น 
ตอ้งใชแ้ละไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายในประเทศ 
สาํหรับการใชง้านตามวัตถปุระสงคแ์ละในขอบเขตทีร่ะบไุวใ้นสว่นนีแ้ละตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นที ่ 4 
ขา้งตน้  

กรณีทีต่อ้งมกีารเปิดเผยขอ้มูลเหลา่นี ้(นอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4 ขา้งตน้) ไดแ้ก ่

5.1 ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิารและซพัพลายเออรข์องเรา 
เราอาจมกีารจัดจา้งบคุคลภายนอกเพือ่ทํางานและ/หรอืดําเนนิการกับขอ้มลูบางอยา่ง 
เชน่เดยีวกับทีเ่ครอืขา่ยโรงแรมระหวา่งประเทศอืน่ ๆ ปฏบิตักินั 
ในกรณีทีเ่รามกีารจัดจา้งบคุคลภายนอกใหป้ระมวลผลขอ้มูลของคณุหรอืจัดหาขอ้มลูสว่นบคุค
ลของคณุใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารจากภายนอก 
เรามกีารกําหนดเงือ่นไขใหผู้ใ้หบ้รกิารเหลา่นีด้แูลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามขอ้กําหนดและเ
งือ่นไขของนโยบายนี้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

5.2 ขอ้มลูเชงิลกึสําหรบัผูบ้รโิภค 
ในสว่นทีเ่ราเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุ เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนีใ้หก้บับรษัิทอืน่ 
ๆ ทีม่ขีอ้มูลเกีย่วกับตัวคณุเชน่เดยีวกนั บรษัิทเหลา่นีอ้าจรวมขอ้มลูเขา้แกก่นั 
เพือ่ทําความเขา้ใจความตอ้งการและความสนใจของคณุไดด้ขี ึน้ 
ซึง่ทําใหพ้วกเขาและเราสามารถใหบ้รกิารคณุไดด้ยีิง่ขึน้ 
หากมกีารใชข้อ้มูลสว่นบคุคลของคณุเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการตลาดโดยตรง 
คณุมสีทิธิใ์นการคัดคา้นโดยตดิตอ่เราโดยใชข้อ้มูลการตดิตอ่ทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่ 12 ดา้นลา่งนี ้
สาํหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิกีารทีเ่ราทําการตลาดโดยตรง สามารถดไูดใ้นสว่นที ่ 9 
ดา้นลา่ง  

5.3 การอนมุตัสินิเชือ่ 
ในกรณีทีค่ณุแจง้ขอสนิเชือ่ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะถูกนําไปใชแ้ละเปิดเผยใหแ้กบ่คุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยขึน้อยู่กับกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั เพือ่พจิารณาวา่จะอนุมัตสินิเชือ่ใหแ้กค่ณุหรอืไม่ 

5.4 การถา่ยโอนทางธรุกจิ 
เนือ่งจากเรามกีารพัฒนาธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง เราอาจมกีารขายโรงแรมหรอืสนิทรัพยอ์ืน่ 
หรอืหยดุการบรหิารจัดการหรอืจัดแฟรนไชสใ์หก้บัโรงแรม Hyatt ในกรณีเหลา่นี ้
เราอาจรวมการถา่ยโอนขอ้มลูทีเ่รารวบรวมไดร้วมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
หรอืสทิธิใ์นการจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเหลา่นีใ้หแ้กส่ว่นธรุกจิผูรั้บโอนเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของ
สนิทรัพยใ์นการถา่ยโอน รวมทัง้ในบางกรณีทีอ่าจมกีารซือ้กจิการหรอืสนิทรัพยข์องเรา 
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมไดเ้กีย่วกบัตวัคณุ 
รวมทัง้การจัดการขอ้มลูดงักลา่วอาจถกูรวมอยูใ่นสนิทรัพยท์ีถ่่ายโอนดว้ย  
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5.5 โครงการ E-Folio 
ในกรณีทีค่ณุเป็นพนักงานหรอืผูรั้บเหมางานอสิระของบรษัิททีเ่ขา้ร่วมโครงการ E-Folio ของ 
Hyatt และใชบ้ตัรเครดติทีบ่รษัิทของคณุจัดไวใ้ห ้ (หากคณุเป็นพนักงาน) 
หรอืบตัรลกูคา้ระดบับรษัิท (หากคณุเป็นผูรั้บเหมางานอสิระ) 
เพือ่ชาํระคา่โรงแรมในสว่นใหบ้รกิารของ Hyatt คณุอาจไดรั้บผลประโยชน์จากโครงการ E-
Folio (“โครงการ E-Folio”) 

ภายใตโ้ครงการ E-Folio ขอ้มูลสว่นหนึง่ของใบแจง้หนี ้ (รวมถงึวนัทีเ่ขา้พัก ขอ้มลูบตัรเครดติ 
และจํานวนเงนิทีเ่กดิขึน้ในสว่นใหบ้รกิารของ Hyatt 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยหอ้งพักและคา่ใชจ้า่ยรายทางทัง้หมด ทีร่วมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงคา่อาหาร 
เครือ่งดืม่ และความบนัเทงิ) จะถกูโอนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดยการใหบ้รกิารของ Hyatt 
ผา่นระบบขอ้มลูทีต่ัง้อยู่ทีส่หรัฐฯ ไปยังผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีดํ่าเนนิการในนามของ Hyatt 
เพือ่รวบรวมและถา่ยโอนขอ้มลูสว่นหนึง่ไปยัง  

• เครอืขา่ยผูป้ระกอบการบัตรเครดติ ผูอ้อกบตัรเครดติ 
และ/หรอืผูรั้บเหมาชว่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยบรษัิทเหลา่นีจ้ะสง่ตอ่ขอ้มูลดงักลา่วกลับไปทีน่ายจา้งของคณุหรอืลกูคา้ระดบับริ
ษัท (และ/หรอืผูรั้บเหมาชว่งทีเ่กีย่วขอ้ง) 
เพือ่ชว่ยในการประมวลผลหรอืตดิตามคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง หรอื 

• นายจา้งของคณุหรอืลกูคา้ระดับบรษัิท (และ/หรอืผูรั้บเหมาชว่งทีเ่กีย่วขอ้ง) 
โดยตรงเพือ่วัตถปุระสงคเ์ดยีวกนั  

หน่วยงานทีไ่ดรั้บขอ้มูลสว่นหนึง่ของใบแจง้หนี ้ จะอยูใ่นสหรัฐฯ 
ซึง่ไมม่กีฎหมายควบคมุที่ด้แูลการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลโดยละเอยีด เชน่เดยีวกบัสว่นอืน่ ๆ 
ของโลก (เชน่ ยโุรป แคนาดา ออสเตรเลยี อัฟรกิาใต ้ และประเทศสว่นใหญใ่นอเมรกิาใต)้ 
เพือ่สรา้งความมั่นใจในการใหก้ารปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุการถา่ยโอนขอ้มลูดงักลา่วไ
ปยัง Hyatt ในประเทศสหรัฐอเมรกิา จะไดรั้บการควบคมุโดยกฎขององคก์รทีม่ผีลผูกพัน 
(กฎทีนํ่ามาใชไ้ดส้ําหรับคณุ 
หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับกฎขององคก์รทีม่ผีลผกูพัน โปรดดสูว่นที ่ 12 
ดา้นลา่ง) ผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบคุคลภายนอกทีทํ่าหนา้ทีใ่นนามของ Hyatt 
เพือ่รวบรวมสว่นของขอ้มูล 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขในสญัญาทีต่รงตามขอ้กําหนดของกฎบรษัิททีม่ผีลผูกพันของ Hyatt 
ได ้ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีโ่อนไปยังเครอืขา่ยผูป้ระกอบการบัตรเครดติ ผูอ้อกบัตรเครดติ 
นายจา้งของคณุหรอืลกูคา้ระดับบรษัิท และ/หรอืผูรั้บเหมาชว่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
จะไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองในนโยบายนี้อกีตอ่ไป 
แตถ่อืเป็นไปตามการจัดการของคณุระหวา่งคณุและนายจา้งหรอืลกูคา้ระดับบรษัิท 
เครอืขา่ยผูป้ระกอบการบัตรเครดติ ผูอ้อกบตัรเครดติ และ/หรอืผูอ้อกบตัรทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.6 เง ือ่นไขทางกฎหมาย 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราไดรั้บเกีย่วกับคณุ 
หากเราจําเป็นตอ้งดําเนนิการดังกลา่วตามคําสัง่ศาลหรอืตามหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 
หรอืเมือ่หน่วยงานภาครัฐรอ้งขอ 
หรอืในกรณีทีเ่ราเห็นวา่จําเป็นหรอืเหมาะสมเพือ่เป็นการปฏบิัตติามกฎหมายหรอืเพือ่ป้องกนัสทิ
ธิห์รอืทรัพยส์นิของเราตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
นอกจากนีเ้ราขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลทีร่วบรวมได ้
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หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วเพือ่ดําเนนิการทางบัญช ี ระเบยีบขอ้บงัคบัทางภาษี 
และกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บรักษาบนัทกึเอกสารเฉพาะเจาะจงใด ๆ 

6 การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ 

เชน่เดยีวกับธรุกจิขา้มชาตสิว่นใหญ ่
เรามรีะบบการประมวลผลขอ้มูลสว่นกลางทีค่อยกํากับดแูลการประมวลผลขอ้มลูภายในของเรา 
โดยเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้ังคบัซึง่ในหลายกรณีอาจทําใหต้อ้งมกีารโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจา
กประเทศหนึง่ไปยังอกีประเทศหนึง่ ตวัอยา่งเชน่ หากคณุจองและ/หรอืเขา้พักในหนึง่ในโรงแรมของ 
Hyatt นอกสหรัฐฯ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมไดร้ะหวา่งขัน้ตอนดงักลา่วจะถกูโอนและประมวลผลในสหรัฐฯ 
ซึง่เป็นไปตามกฎทีผู่กมัดบรษัิทไว ้ (ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ 
หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับกฎขององคก์รทีม่ผีลผกูพัน โปรดดสูว่นที ่ 12 ดา้นลา่ง) 
พืน้ทีท่ีม่กีารประมวลผลขอ้มลูอาจมหีรอืไมม่กีฎหมายเกีย่วกับการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดไวก็้
ได ้ ทัง้นีเ้มือ่มกีารถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคลภายในบรษัิทของ Hyatt 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะไดรั้บการประมวลผลภายใตข้อ้กําหนดและเงือ่นไขของนโยบายนีแ้ละกฎหม
ายทีใ่ชบ้งัคับ สามารถดรูายชือ่โรงแรมหลักของ Hyatt ทีอ่าจมกีารถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคล 
และเขตอํานาจศาลทีห่น่วยงานเหลา่นีต้ัง้อยู่ได ้ โดยเลอืก“ทัง้หมด” ที:่ 
https://www.hyatt.com/explore-hotels  

นอกจากนี ้
ซพัพลายเออรบ์างรายทีเ่ป็นบคุคลภายนอกทีเ่ราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหอ้าจอยูใ่นสถานทีอ่ืน่ ๆ 
ซพัพลายเออรบ์างรายอาจมมีาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มลูตํา่กวา่ประเทศบา้นเกดิของคณุ 
ในกรณีทีเ่รามกีารถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคลใหแ้กบ่คุคลภายนอกดังกลา่ว 
เราจะทําใหแ้น่ใจวา่มกีารป้องกันและมกีารกําหนดเงือ่นไขใหผู้ใ้หบ้รกิารเหลา่นีด้แูลขอ้มลูสว่นบคุคลขอ
งคณุตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของนโยบายนีด้ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
บคุคลภายนอกเหลา่นี่้แบง่ออกเป็นสองประเภทใหญ่ ดงันี:้ (i) 
ซพัพลายเออรใ์นทอ้งถิน่ทีใ่หก้ารสนับสนุนโรงแรม Hyatt ซึง่อาจดําเนนิงานในประเทศตา่ง ๆ ทีโ่รงแรม 
Hyatt ดําเนนิกจิการ หรอื (ii) ผูใ้หบ้รกิารทีจั่ดจา้งจากสว่นกลาง เพือ่สนับสนุน Hyatt ทัง้หมด 
โดยอาจอยูใ่นยา่นธรุกจิทีส่ําคัญโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสหรัฐอเมรกิา (ซึง่เรามสีาํนักงานใหญต่ัง้อยู)่ 
สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละฮอ่งกง  

7 ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมเมือ่คณุตดิตอ่เราผา่นระบบออนไลน ์

หากคณุเขา้ใชเ้ว็บไซตข์อง Hyatt คณุอาจตอ้งการทราบขอ้มูลตอ่ไปนี ้: 

7.1 คณุสามารถเรยีกคน้ขอ้มลูไดโ้ดยไมต่อ้งเปิดเผยรายละเอยีดสว่นบคุคลของคณุ 
คณุสามารถใชเ้ว็บไซตข์องเราไดโ้ดยไมต่อ้งลงทะเบยีนผูเ้ขา้ใชห้รอืเปิดเผยวา่คณุคอืใคร 

7.2 ขอ้มลูการใชง้าน 
เมือ่คณุใชเ้ว็บไซตข์องเรา เราจะรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารทีค่ณุใชเ้ว็บไซตเ์หลา่นัน้ 
ตวัอยา่งของขอ้มูลดงักลา่ว ไดแ้ก ่
ทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ตโปรโตคอลของคอมพวิเตอรข์องคณุทีม่กีารกําหนดโดยอัตโนมัตใินแตล่ะครัง้
ทีค่ณุเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต วนัทีแ่ละเวลาของการใชข้องคณุ 
หนา้ทีค่ณุเขา้ชมและระยะเวลาทีค่ณุใชใ้นแตล่ะหนา้ 
ประเภทของอนิเทอรเ์น็ตเบราเซอรท์ีค่ณุใช ้ ระบบปฏบิตักิารในอปุกรณ์ของคณุและ URL 
ของเว็บไซตท์ีค่ณุเยีย่มชมกอ่นและหลงัจากทีค่ณุไดเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

https://www.hyatt.com/explore-hotels
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ขอ้มลูไมม่กีารเชือ่มโยงไปยังคณุในฐานะทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา เวน้แตค่ณุจะสรา้งโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
แตเ่ราอาจเก็บบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกับประเภทของอปุกรณ์ทีใ่ช ้

7.3 คกุกีแ้ละเทคโนโลยอี ืน่ ๆทีค่ลา้ยคลงึกนั 
เราใชเ้ทคโนโลยคีกุกีก้ับเว็บไซตข์องเราเพือ่ชว่ยในการประเมนิและปรับปรุงหนา้ทีก่ารใชง้านข
องเว็บไซตข์องเรา คกุกีเ้ป็นฟังกช์นัทีไ่ม่สามารถใชเ้พือ่เปิดเผยตวัตนของคณุ 
แตใ่ชเ้พือ่ระบรุายละเอยีดของเบราเซอรห์รอือปุกรณท์ีค่ณุใชไ้ปยังเซริฟ์เวอรข์องเราเมือ่คณุเยีย่
มชมเว็บไซตข์องเรา โดยไม่ไดร้ะบตุัวของคณุ สาํหรับขอ้มูลเกีย่วกบัวธิทีี ่ Hyatt ใชค้กุกี ้ ไปที ่
hyatt.com 

หากคณุไมต่อ้งการใหค้กุกีทํ้างาน 
คณุสามารถทําการบล็อคไดโ้ดยการตัง้คา่อนิเทอรเ์น็ตเบราเซอรข์องคณุ อยา่งไรก็ตาม 
หากคณุบล็อกคกุกีไ้ว ้ คณุจะไม่สามารถใชค้ณุสมบัตทิัง้หมดในเว็บไซตไ์ด ้
รวมทัง้คณุสมบัตใินการปรับแตง่ตา่ง ๆ ในการสรา้งโพรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับคกุกีแ้ละการใชง้านไดท้ี ่allaboutcookies.org 

7.4 สือ่สงัคมออนไลน ์
เว็บไซตข์องเรายังอาจมปีลั๊กอนิและคณุสมบัตอิืน่ ๆ 
ทีผ่นวกรวมแพลตฟอรม์ของสือ่สงัคมของบคุคลภายนอกเขา้กบัเว็บไซตข์องเรา 
คณุจะสามารถเริม่การใชง้านไดด้ว้ยตนเอง ถา้คณุทําเชน่นัน้แลว้ 
บคุคลภายนอกทีใ่ชง้านแพลตฟอรม์เหลา่นีอ้าจสามารถระบตุัวคณุได ้
พวกเขาอาจจะสามารถทีจ่ะประเมนิวธิทีีค่ณุใชเ้ว็บไซตน์ีไ้ดแ้ละพวกเขาอาจเชือ่มโยงและจัดเก็
บขอ้มลูกับโปรไฟลส์ือ่สงัคมของคณุได ้
โปรดดทูีน่โยบายการปกป้องขอ้มลูของแพลตฟอรม์สือ่สงัคมออนไลนเ์หลา่นี ้
เพือ่ทําความเขา้ใจถงึสิง่ทีพ่วกเขาจะดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุได ้
หากคณุเริม่ใชง้านปลั๊กอนิเหลา่นีแ้ละคณุสมบตัอิืน่ ๆ 
การดําเนนิการดงักลา่วเป็นความเสีย่งของคณุเอง 

7.5 การสรา้งโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
คณุสามารถสรา้งโปรไฟลผ์ูใ้ชบ้นเว็บไซตเ์พือ่ทําให ้ Hyatt 
ไดอํ้านวยความสะดวกในการทําธรุกรรมออนไลนข์องคณุ 
และเพือ่ปรับแตง่ประสบการณ์ในเว็บไซตข์องเราใหต้รงกบัความสนใจของคณุ 
สิง่นีจ้ะชว่ยใหเ้ราไดคํ้าแนะนําทีเ่หมาะสมกับไดค้ณุมากขึน้ 
เราอาจใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บจากโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุสรา้งฐานขอ้มลูอืน่ 
ๆทีเ่ราหรอืผูใ้หบ้รกิารของเราบรหิารจัดการตามความสมควร ในการจัดทําโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
จะถอืวา่คณุยนิยอมใหเ้ราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลแกเ่ราเพือ่เป้าหมายเหลา่นี ้ 

คณุสามารถชม อพัเดต หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ 
ทีค่ณุแจง้ใหเ้ราทราบในโพรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุโดยปรับแตง่โพรไฟลผ์ูใ้ชผ้่านระบบออนไลน์หรอื
สง่อเีมลไปที ่ concierge@hyatt.com หากคณุเลอืกทีจ่ะลบโพรไฟลผ์ูใ้ช ้
เรามสีทิธิใ์ชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุแจง้ใหเ้ราไวก้อ่นหนา้นี้สาํหรับโพรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ 
เพือ่เป็นการเก็บระเบยีนขอ้มลูและเพือ่การรับรองคณุภาพ(นอกเสยีจากวา่ 
จะมกีฎหมายบงัคับใหเ้ราตอ้งหรอืหยดุประมวลหรอืหยุดใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ) 
หากคณุเลอืกทีจ่ะไม่ทําโพรไฟลผ์ูใ้ช ้
คณุยังสามารถใชเ้ว็บไซตข์องเราเพือ่คน้หาและจัดซือ้บรกิารของเราได ้

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:concierge@hyatt.com
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7.6 ลงิคไ์ปเว็บไซตอ์ืน่ 
ตวัอยา่งเชน่ หากคณุเยีย่มชมเว็บไซต ์ Hyatt และตัดสนิใจซือ้บตัรของขวญั 
ทําการจองตั๋วเครือ่งบนิ เชา่รถยนต ์ สง่แบบฟอรม์คําขอเพือ่รับรางวัลหรอืสมัครงานออนไลน ์
คณุอาจจะไดรั้บการเชือ่มตอ่กับเว็บไซตท์ีไ่ดรั้บการดแูลรักษาโดยบคุคลภายนอกทีเ่รามสีญัญา
ในการใหบ้รกิารเหลา่นัน้อยา่งราบรืน่ หากคณุคลกิลงิคท์ีเ่ว็บไซตข์องเราหรอืในเว็บไซตอ์ืน่ใด 
กรุณาดทูีแ่ถบแสดงทีต่ัง้ในเบราเซอรเ์พือ่ตรวจสอบวา่คณุเชือ่มโยงไปทีเ่ว็บไซตอ์ืน่หรอืไม ่
นโยบายนี ้
รวมทัง้ความรับผดิชอบของเราจํากัดเฉพาะกรณีการรวบรวมขอ้มลูทีดํ่าเนนิการขึน้โดยเราเทา่นั้
น เราไมม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบและไมส่ามารถใหค้วามแน่ใจไดเ้สมอ 
ถงึเรือ่งของการเก็บขอ้มลูหรอืนโยบายการรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเว็บไซตอ์ืน่ที ่
ไดรั้บการดแูลรักษาโดยบคุคลภายนอกหรอืผูใ้หบ้รกิารของเราเมือ่คณุสง่ขอ้มูลสว่นตวัของคณุไ
ปยังเว็บไซตด์งักลา่วโดยตรงได ้ นอกจากนี้ 
เราไมส่ามารถรับประกนัเนือ้หาในเว็บไซตท์ีจั่ดการโดยบคุคลภายนอกหรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา 
แมว้า่จะเป็นการเรยีกคน้ผา่นลงิคจ์ากเว็บไซตข์องเราก็ตาม 
ขอแนะนําใหค้ณุอา่นนโยบายการจัดเก็บขอ้มูลสว่นบคุคลและนโยบายดา้นการรักษาความปลอ
ดภัยของเว็บไซตภ์ายนอกกอ่นการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ขณะเขา้ไปทีเ่ว็บไซตเ์หลา่นี ้

7.7 การรกัษาความปลอดภยั 
เนือ่งจากความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุมคีวามสาํคัญอยา่งยิง่สาํหรับเรา 
เราจงึใชซ้อฟตแ์วร ์ Transport Layer Security (“TLS”) 
เพือ่เขา้รหัสขอ้มูลสว่นบคุคลทัง้หมดทีค่ณุแจง้ใหก้ับเรา เมือ่ใชเ้บราเซอร ์ TLS 
การถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุใหแ้กเ่ราผา่นระบบออนไลนจ์ะถกูเขา้รหัสไว ้
คณุสามารถตรวจสอบไดว้า่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุถกูสง่ตอ่โดยเขา้รหัส TLS 
หรอืไมโ่ดยสงัเกตทีส่ญัลกัษณ์แมก่ญุแจทีล็่อกอยูห่รอืรูปกญุแจในแถบทีอ่ยูข่องเบราเซอร ์
นอกจากนีค้ณุยังสามารถตรวจสอบไดว้า่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเขา้รหัสโดยวธิเีขา้รหัส TLS 
หรอืไม ่ โดยสงัเกตอักขระนําทีอ่ยูเ่ว็บทีร่ะบสุาํหรับหนา้เอกสารดงักลา่ววา่เปลีย่นจาก “http" 
เป็น “https” หรอืไม ่ หากไมพ่บสญัลักษณ์ทีร่ะบแุละ/หรอื “https” หนา้ทีอ่ยู่เว็บ 
พงึระลกึไวก้อ่นวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีไ่ดรั้บการสอบถามอาจไมม่กีารเขา้รหัสกอ่นการถา่
ยโอน 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รารวบรวมผ่านระบบออนไลนจ์ากคณุจะถกูจัดเก็บโดยเราและ/หรอืผูใ้หบ้รกิ
ารของเราในฐานขอ้มลูภายใตม้าตรการป้องกนัของระบบควบคมุการใชง้านทัง้ทางกายภาพและ
ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
ร่วมกบัเทคโนโลยไีฟรว์อลลแ์ละมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม 
มาตรการรักษาความปลอดภัยดงักลา่วอาจไม่สามารถป้องกนัการสญูหาย 
การใชง้านผดิวตัถปุระสงค ์ หรอืการดัดแปลงขอ้มูลสว่นบคุคล 
โดยเราไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืการรับผดิใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากกรณีเหลา่นี้ 
ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต เมือ่กฎหมายบงัคบั เราจะแจง้การสญูหาย 
การใชง้านผดิวตัถปุระสงค ์ หรอืการดดัแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่าจสง่ผลกระทบ 
เพือ่ใหค้ณุดําเนนิการกระทําทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องสทิธิข์องคณุ 

7.8 ผูเ้ยาว ์
เว็บไซตข์องเราไมเ่ปิดจําหน่ายผลติภัณฑห์รอืบรกิารใหแ้กเ่ด็ก 
และเราไม่ไดร้อ้งขอหรอืรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเด็ก หากคณุมอีายุตํา่กวา่ 18 ปี 
(หรอืผูเ้ยาวใ์นเขตอํานาจศาลทีค่ณุเขา้ถงึเว็บไซตข์องเรา) 
คณุสามารถใชง้านเว็บไซตข์องเราไดโ้ดยมพี่อแมห่รอืผูป้กครองคอยกํากับดแูลเคณัุน้   
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7.9 โฆษณาเป้าหมาย 
เมือ่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจทํางานร่วมกบับรษัิทอืน่ ๆ 
เพือ่แชรโ์ฆษณาหรอืการตลาดทีเ่ราคดิวา่คณุอาจคดิวา่เกีย่วขอ้งและเป็นประโยชน ์
ซึง่อาจรวมถงึการโฆษณาทีแ่สดงบนเว็บไซตข์องเราเอง หรอืแอพพลเิคชนั 
หรอืการสือ่สารทีเ่ราสง่ หรอืโฆษณาจากเราทีแ่สดงบนเว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ 
โฆษณาทีค่ณุเห็นอาจอยู่บนพืน้ฐานขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมโดยเราหรอืบคุคลภายนอกและ/หรอือา
จเป็นไปตามกจิกรรมของคณุบนเว็บไซตข์องเราหรอืจากเว็บไซตข์องบคุคลภายนอก 

8 แอพพลเิคช ัน่ 

เมือ่คณุดาวนโ์หลดหรอืลงทะเบยีนเพือ่ใชแ้อปพลเิคชนัหนึง่ของเรา คณุอาจสง่ขอ้มูลสว่นตวัใหเ้รา เชน่ 
ชือ่ ทีอ่ยู ่ อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์ วนัเดอืนปีเกดิ ชือ่ผูใ้ช ้ รหัสผา่น และขอ้มลูการลงทะเบยีนอืน่ ๆ 
ดา้นการเงนิและขอ้มลูบตัรเครดติทีใ่หคํ้าอธบิายสว่นตวัและ/หรอืภาพ 

นอกจากนี้ เมือ่คณุใชแ้อพพลเิคชัน่ของเรา 
เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลบางอยา่งโดยอตัโนมัตซิึง่รวมถงึขอ้มลูทางเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกับอปุกรณ์โทรศั
พทม์อืถอืของคณุ ตัวระบอุปุกรณ์ของคณุทีไ่ม่ซ้ํากนั ขอ้มลูเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืของคณุ 
และประเภทของบราวเซอรบ์นโทรศพัทม์อืถอืทีค่ณุใช ้และขอ้มลูเกีย่วกับวธิทีีค่ณุใชแ้อปพลเิคชัน่ได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับแอพพลเิคชนัเฉพาะทีค่ณุใชง้านและหลงัจากทีค่ณุไดต้กลงเทา่นัน้ 
เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจั่ดเก็บไวบ้นอปุกรณ์ของคณุ รวมทัง้ขอ้มลูรายชือ่ผูต้ดิตอ่ 
ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบของคณุ (ในกรณีทีจํ่าเป็น เพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถตดิตอ่สือ่สารกับแอพพลเิคชนัอืน่ 
ๆ ตามคําขอของคณุ) รูปภาพ วดิโีอ ขอ้มลูตําแหน่งหรอืเนือ้หาดจิติอลอืน่ ๆ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัชนดิของขอ้มลูทีเ่ราเก็บรวบรวมจะถกูกําหนดไวใ้นประกาศการรักษาความเ
ป็นสว่นตวัสาํหรับแตล่ะแอพพลเิคชนั 

9 ทางเลอืก 

คณุสามารถเลอืกจะแจง้ขอ้มลูสว่นบคุคล (หากม)ี ทีอ่ยากใหแ้กเ่รา ทัง้นี ้
หากคณุเลอืกทีจ่ะไม่แจง้รายละเอยีดบางประการ การใชบ้รกิารบางอย่างของคณุอาจไดรั้บผลกระทบ 
(เชน่ เราไมส่ามารถทํารายการจองโดยไมร่ะบชุือ่ได)้ 

หากคณุแจง้รายละเอยีดตดิตอ่ของคณุใหแ้กเ่รา (เชน่ ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์ อเีมลแอดเดรส 
หมายเลขโทรศพัท ์ หรอืหมายเลขโทรสาร) 
เราอาจตดิตอ่กลบัไปยังคณุเพือ่แจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์ บรกิาร 
กจิกรรมสง่เสรมิการขายและกจิกรรมพเิศษตา่ง ๆ ทีเ่ราเชือ่วา่คณุอาจมคีวามสนใจ 
นอกจากนีเ้ราอาจแบง่ปันขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุใหแ้กบ่คุคลภายนอกทีเ่ราเห็นสมควร 
โดยบคุคลเหลา่นี้อาจมกีารตดิตอ่กลบัไปยังคณุในภายหลงั ในบางเขตอํานาจศาล 
กฏหมายความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูอาจตอ้งทําใหเ้ราตอ้งไดรั้บความยนิยอมตา่งหากกอ่นทีเ่ราจะทําเช่
นนัน้ คณุสามารถเลอืกทีจ่ะรับหรอืไมรั่บการตดิตอ่ใด ๆ 
เหลา่นีไ้ดโ้ดยแจง้ใหเ้ราทราบตามทีร่ะบใุนหัวขอ้ที ่ 12 ดา้นลา่งหรอืทําตามขัน้ตอน 
“ยกเลกิการรับการตดิตอ่” ทีม่แีจง้ไวใ้นระบบการตดิตอ่  

หากคณุมบีญัชโีปรแกรมของผูท้ีใ่ชบ้รกิารเป็นประจํา (เชน่ World of Hyatt®) 
ขอใหค้ณุระบชุอ่งทางการตดิตอ่ทีค่ณุตอ้งการเมือ่สมัครสมาชกิ หรอืในกรณีทีค่ณุจัดทําโพรไฟลผ์ูใ้ช ้
นอกจากนี้ เราอาจแจง้ใหค้ณุระบชุอ่งทางการรับขอ้เสนอ 
ขอ้มลูดา้นการตลาดและกจิกรรมสง่เสรมิการขาย (เชน่ ทางอเีมลหรอืทางไปรษณีย)์ 
รวมทัง้ระบวุา่คณุยนิดจีะเขา้ร่วมทําแบบสาํรวจหรอืไม ่ หลังจากแจง้ความประสงคต์า่ง ๆ แลว้ 
คณุสามารถเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเหลา่นี้ไดใ้นภายหลงั  



   
   

        © 2018 Hyatt Corporation 
10 

ในบางเขตอํานาจศาล 
กฏหมายความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูอาจตอ้งทําใหเ้ราตอ้งไดรั้บความยนิยอมตา่งหากกอ่นทีเ่ราจะสง่ขอ้
มลูทีค่ณุไมไ่ดร้อ้งขอออกไปใหค้ณุ ในบางกรณี 
การแสดงความยนิยอมของคณุอาจถอืวา่ไดรั้บแลว้โดยพฤตนัิย (เชน่ 
ในกรณีทีต่อ้งมกีารตดิตอ่เพือ่ดําเนนิการตามคํารอ้งของคณุและ/หรอืในกรณีทีค่ณุจัดหาขอ้มูลทีเ่ราตอ้ง
ใชใ้หแ้กเ่รา) รวมทัง้ในบางกรณี 
เราอาจขอความยนิยอมจากคณุอยา่งเป็นทางการตามทีก่ฎหมายกําหนด (เชน่ 
ในการรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่นภายใตข้อ้บงัคับของกฎหมาย)  

เรายนิดปีฏบิตัติามขอ้เรยีกรอ้งของคณุโดยไม่สง่เอกสารการตลาดโดยตรงไปยังคณุ 
ในกรณีทีเ่ราไดรั้บคํารอ้งเชน่นี้ รายละเอยีดการตดิตอ่ของคณุจะถกู “ระงับ” ใชแ้ตไ่มไ่ดถ้กูลบทิง้ 
ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่คํารอ้งของคณุจะถกูบนัทกึและจัดเก็บไวใ้นระบบ 
จนกวา่คณุจะใหค้วามยนิยอมในภายหลงั  

10 การปรบัปรงุหรอืเรยีกคน้ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ภายใตข้อ้จํากดับางประการ คณุมสีทิธิใ์นการเรยีกคน้และปรับปรุงขอ้มลูทีม่จัีดเก็บเกีย่วกบัคณุเอง 
หากคณุตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราจัดเก็บไวเ้กีย่วกับคณุ 
สามารถทําไดโ้ดยสง่คํารอ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรถงึเรา หรอืสง่อเีมลไปยังทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนขอ้ 12 ดา้นลา่ง 
กรุณาระบชุือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ และสาํเนาเอกสารหลักฐานระบตุวัตนของคณุ 
(เชน่ บตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง) เพือ่ใหส้ามารถระบตุวัตนของคณุ 
และตรวจสอบวา่เรามขีอ้มลูสว่นบคุคลของคณุหรอืไม ่
รวมทัง้เพือ่ใหส้ามารถตดิตอ่กลบัเพือ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิตามความจําเป็น 
ในกรณีทีค่ณุสง่คํารอ้งมากกวา่หนึง่ครัง้ในระยะเวลาใกลก้นั 
เราอาจตอบรับคํารอ้งลา่สดุของคณุโดยอา้งองิกับการตอบรับกอ่นหนา้ 
และระบเุฉพาะรายละเอยีดทีม่คีวามแตกตา่งเคณัุน้ 

คณุอาจแจง้ขอใหเ้ราแกไ้ข ลบและ/หรอืหยดุ หรอืจํากัดการประมวลผล 
หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รามเีกีย่วกบัคณุ โดยสง่จดหมายหรอือเีมลแจง้ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนสว่นที ่ 12 
ดา้นลา่ง หากเราเห็นวา่ขอ้มูลสว่นบคุคลไม่ถกูตอ้งหรอืตอ้งหยุดการประมวลผลขอ้มูล 
เราจะทําการลบหรอืแกไ้ขขอ้มูลสว่นบคุคลดงักลา่ว หากเราไมเ่ห็นวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลมขีอ้ผดิพลาดใด 
ๆ 
เราจะแจง้ใหค้ณุทราบวา่เราไม่เห็นพอ้งและบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุเห็นวา่ไมถู่กตอ้งนัน้ไวใ้นแฟ้ม
ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมดว้ย 

หากคณุไมพ่อใจกับวธิกีารทีเ่ราจัดการคํารอ้งขอของคณุ 
คณุสามารถสง่เรือ่งตอ่ไปยังประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเก็บรักษาขอ้มลู โดยทางอเีมลที ่
privacy@hyatt.com 

11 การเปลีย่นแปลงนโยบายนี ้

นโยบายนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เพือ่เป็นการชว่ยเหลอืคณุ นโยบายนี้จะระบวุนัทีบ่งัคับใชไ้วใ้นตอนทา้ยของเอกสาร 

12 คาํรอ้งขอเรยีกคน้ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

หากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกับนโยบายนี ้ การประมวลผลขอ้มูลทีอ่ธบิาย 
หรอืมขีอ้กงัวลหรอืขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ เกีย่วกบัการจัดการภายใตน้โยบายนี้ 
หรอืในกรณีทีค่ณุตอ้งการสง่คํารอ้ง (ตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่ 10 ขา้งตน้) 
เพือ่ใชส้ทิธิเ์กีย่วกับขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่ราจัดเก็บเกีย่วกบัคณุ กรุณาตดิตอ่กบัเราผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี:้ 

mailto:privacyombudsman@hyatt.com
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• โดยการตดิตอ่ผ่านหมายเลขโทรฟรสีาํหรับดําเนนิการจอง ณ แผนกบรกิารลกูคา้ทีม่แีสดงไวท้ี ่
hyatt.com 

• โดยสง่จดหมายไปไดท้ี ่ Hyatt Hotels & Resorts เรยีน: Consumer Affairs, {}{}9805 Q 
Street{}, {}Omaha{}, {}NE{} {}68127{}{}, United States หรอื 

• ตดิตอ่กับแผนกตอ้นรับทีโ่รงแรมของเรา 

หากคณุไมพ่อใจกับผลตอบรับทีไ่ด ้ คณุสามารถสง่เรือ่งตอ่ไปยังประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเก็บรักษาขอ้มูล 
โดยทางอเีมลที ่privacy@hyatt.com 

แมว้า่โดยเนือ้หาของนโยบายนี้จะไม่ไดเ้ป็นการระบสุทิธิท์างสญัญา แต ่ Hyatt 
ใหค้ณุมั่นใจวา่จะปฏบิัตติามเงือ่นไขทางกฎหมายทีม่ใีนประเทศตา่ง ๆ 
ซึง่ครอบคลมุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล โดยสรา้งมาตรฐานและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(บางประเทศเรยีกวา่เป็นขอ้ผกูมัดขององคก์ร) 
ซึง่ผา่นการรับรองโดยผูกํ้ากบัดแูลนโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลของประเทศ 
คณุอาจใชส้ทิธิใ์นการเก็บรักษาขอ้มลูของตนภายใตม้าตรฐานหรอืนโยบายเหลา่นีโ้ดยรอ้งเรยีนกบัผูกํ้ากั
บดแูลนโยบายหรอืตอ่ศาลโดยสอดคลอ้งตามสภาพการณ์และสถานที ่
หากคณุตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานและนโยบายในเรือ่งนี ้ กรุณาตดิตอ่ Hyatt 
Hotels & Resorts ตามทีอ่ยูข่า้งตน้ 
หรอืตดิตอ่ไปยังประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเก็บรักษาขอ้มลูทีอ่เีมลแอดเดรสทีร่ะบขุา้งตน้  

คํารอ้งขอเรยีกคน้ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทัง้หมดตอ้งจัดสง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรทางจดหมายหรอือเีม
ล เราอาจตอบกลบัคํารอ้งขอของคณุทางจดหมาย อเีมล โทรศพัท ์หรอืวธิกีารอืน่ใดทีเ่หมาะสม 

 

วนัทีม่ผีลบังคบัใช:้ พฤษภาคม 2018 

 

ในกรณีทีม่คีวามไม่สอดคลอ้งกันระหวา่งฉบบัภาษาองักฤษของนโยบายนี้และในภาษาอืน่ใด 
ใหถ้อืตามฉบบัภาษาอังกฤษ  
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